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Abstract  

Erika Gustafsson (2016). Bröderna Lejonhjärta: Från bok till film (Brothers Lionheart: 

From book to movie). Independent Project, Swedish, Independent Project, 

Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. 

School of Humanities, Education and Social Sciences. 

Students in their teaching environment should take part of famous writers and 

illustrators. They will be acquainted with aesthetic tools such as movies. The essay will 

address the book, Brothers Lionheart written by Astrid Lindgren, who is also the 

screenwriter of the movie. The purpose of the analysis is to find out if the book and the 

movie differs around scenes, characters and environment. My essay is based on a 

comparative approach, where I compare the book with the movie. 

The analysis indicates there are clear differences between the book and the movie. Some 

scenarios do exist in the book and not in the movie and vice versa. Jonatan and Skorpan 

are two characters in the book, Brothers Lionheart, and have the same character 

meaning regardless if they are in the movie or the book. The conclusion demonstrates 

that Skorpan is the main character.  

The environment is clearly described in the book by Skorpan’s telling and the narrative 

of the film is supported environment using sound. The book can be used as a teaching 

material, where students are able to discuss various points or subjects. The movie 

however, do not meet the requirements needed for the younger students, which make 

the movie more difficult to use in an educational environment. 

 

Keywords: Brothers Lionheart, Bröderna Lejonhjärta, Astrid Lindgren, book to movie, 

adaptation.  
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1. Inledning  

I Lgr 11 står det att eleverna ska få ta del av verk av några skönlitterära barnboksförfattare 

och illustratörer. Eleverna ska få möjlighet att använda sig av berättande texter från olika 

tider. Det ska ges möjlighet till att eleverna få använda texter som är kombinerade med bilder, 

som exempelvis i film (Lgr 11, s. 223-224). Genom att eleverna får ta del av detta utvecklar 

de sitt språk, sin egen identitet och sin förstålse för omvärlden. Eleverna behöver också kunna 

sätta in texter i rätt sammanhang och förstå innehållet i texten. För att eleverna ska kunna 

uppnå målet så måste de få tillgång till undervisning om de litterära författarna som de läser 

om. Eleverna ska även få ta del av hur en berättelse är uppbyggd med inledning, 

händelseförlopp och avslutning (Skolverket 2011, s. 17). Skolans värdegrund finns med i Lgr 

11, där det står att skolan ska förmedla om alla människors lika värde, individens frihet och 

integritet samt solidaritet med svaga och utsatta. Skolan ska låta varje enskild elev finna sin 

unika personlighet och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet. Ingen i skolan ska bli utsatt för diskriminering på grund av kön, etnicitet, ålder 

eller för annan kränkande behandling (Lgr 11, s. 7). 

Sedan år 1992 har svenska elevers resultat i olika internationella och nationella läs- och 

skrivtest visats vara bland de starkaste läsarna. Vilket generellt tyder på att svenska elever är 

vana vid att läsa och skriva berättande texter (Skolverket 2011, s. 8). Däremot anger 

undersökningar i PISA och PIRLS att läsförmågan har försämrats under de senaste åren. 

Enligt den PIRLSrapport som kom ut 2007 om undersökningar 2006 så beror läsförmågan 

mycket på elevens förkunskaper, intresse, motivation, hemförhållande och lärarens kompetens 

(Skolverket 2007, s. 8-9) 

Katarina Eriksson skriver i Hur används film i skolan? Nytt forskningsprojekt ska ge svar på 

frågan (2003) att redan från 1920-talet har det funnits skolfilm i Sverige, numera talar man 

om skolbio. Filmvisningen ska inkluderas som en del av elevernas arbetsuppgifter, där 

eleverna får diskutera och argumentera kring filmen. Även att eleverna själva får prova på att 

göra egna filmer är något som inkluderas i filmundervisning (s. 2).  

Astrid Lindgren är en av Sveriges mest kända och lästa barnboksförfattare och har skrivit 

flera böcker som Pippi Långstrump, Karlsson på taket, Madicken och Bröderna Lejonhjärta. 

Hon föddes 1907 i Vimmerby och avled 2002 i Stockholm. I Astrid Lindgren och sagans 

makt (1997) talar Vivi Edström mycket om Lindgren och hennes relation till sagor och vilken 

makt sagorna hade på henne. Edström skriver att Lindgren talade om att riktiga sagor 
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handlade om det viktigaste, livet och döden och skillnaden mellan ont och gott (s. 18). Med 

tanke på att jag kommer att undervisa elever från förskoleklass till årskurs tre, så valde jag att 

använda Lindgren som författare. Lindgren som författare går att koppla till Lgr 11 gällande 

text och bild, men även för film. En svensk barnboksförfattare med många otroliga litterära 

verk och som än idag är väldigt känd hos oss läsare. I Stockholm ligger Junibacken som är en 

sagostad, där du kan få ta del av Astrid Lindgrens alla verk. Tanken med Junibacken är att 

barnen ska kliva in i sagornas värld, där det bland annat finns ett sagotåg som berättar sagor 

skrivna av Astrid Lindgren. I Vimmerby ligger Astrid Lindgrens värld som är en ”stad” av 

alla Astrid Lindgrens verk. Tanken bakom Astrid Lindgrens värld är att skapa en sagoby av 

alla miljöer ur Astrid Lindgrens böcker. Här får vi ta del av bland annat Ville Villekulla, 

Bråkmakargatan, Bullerbyn, Mattisborgen och även Körsbärsdalen. 

Valet av just Bröderna Lejonhjärta var inte alls svårt, då boken fortfarande är väldigt 

omdebatterat och att boken finns som film. Det planeras även idag en ny filmatisering av 

Bröderna Lejonhjärta. Boken går att använda sig av i sin undervisning på flera olika sätt. Att 

använda ett av alla Lindgrens litterära verk kan bidra till att undervisningen ger eleverna 

möjlighet att läsa och upptäcka glädjen med litteratur. Detta kan utveckla läslust och intresse 

för litteraturen (Skolverket 2011, s. 8). Eleverna ska få möjlighet till att uttrycka sig på andra 

sätt än i bara skrift, genom exempelvis olika estetiska uttrycksformer som film, teater eller 

digitala presentationsformer (Skolverket 2011, s. 8). Genom att Lindgrens litterära verk har 

blivit så stora runt om i hela världen så finns de ofta även i en eller flera filmversioner. 

Boken Bröderna Lejonhjärta utgavs år 1973 och är illustrerad av en av våra mest kända 

barnboksillustratörer, Ilon Wikland. Filmen Bröderna Lejonhjärta spelades in år 1977 och 

bearbetades av AB Svensk filmindustri. Producent för filmen är Olle Nordemar, regissör är 

Olle Hellbom och manus är gjort av Astrid Lindgren. Huvudrollerna i filmen spelades av Lars 

Söderdahl som var Karl, kallad Skorpan, och Staffan Göttestam som spelade Jonatan. Filmen 

är en barnfilm som är rekommenderad från 11 år. Inspirationen till att skriva Bröderna 

Lejonhjärta fick Astrid Lindgren från en kyrkogård i Stockholm. Där det fanns en gravsten 

där det stod ”Här hvilar bröderna Nils Bernström 24/7 1881- 10/12 1882, Bertil Bernström 9/4 

1884- 1/11 1884”. Det var så Lindgren fick både ”inspiration, grubbel och tokiga upptåg” för 

att börja med boken. Det mesta av miljön i Bröderna Lejonhjärta tog Lindgren från det hon 

själv kände igen. Törnrosdalen kommer från doften av törnrosor som Lindgren alltid gillat 

och Körsbärsdalen utgår ifrån hennes mormors ”bigarråträd som spökade” (Karlsson & 

Erséus 2004, s. 200-201).  
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en komparativ analys av Bröderna Lejonhjärta som bok och 

film. För att se om några förändringar har skett när en så kallad adaptation sker mellan text 

och film. Om berättelsen i boken får en annan betydelse jämfört med filmen eller om text och 

film inte alls stämmer överens med varandra. En bok kan se ut på ett visst sätt och innehåller 

vissa delar, frågan är då om filmen ser likadan ut? Innehåller filmen all den information som 

finns i boken eller är det något som saknas. Det kan hända att viktiga scener i boken inte alls 

kommer med i filmen, vilket kan göra att filmen får en annan betydelse. Men det kan även 

vara tvärtom, att handlingen förändras i filmen, genom att det kommer till betydande scener 

som saknas i boken. Syftet med min undersökning kring karaktärerna är att se om de 

förändras eller om de har samma innebörd i filmen som de har i boken. Det finns många olika 

aspekter som kan göra att karaktärerna får en annan betydelse, som exempelvis ljudet i 

filmen. Ljudet har en stor roll i filmen och beskriver miljön på ett annat sätt än vad ord kan 

göra. Detta ska sedan kopplas till läroplanen för elever från förskoleklass till årskurs tre. 

1.2 Frågeställningar  

 Vilka scener har boken som inte filmen har och tvärtom?  

 Förändras huvudkaraktärerna mellan boken och filmen och i så fall på vilket/vilka 

sätt? 

 Hur beskrivs miljön i boken respektive bokens illustrationers jämfört med filmen?   

o Vad i texten kan vara svårt att överföra till film? Hur löser man det? 

o Vilken roll har ljudet gällande miljön? 

 Påverkar förändringarna hur vi uppfattar Bröderna Lejonhjärta? 

 Vilka saker synliggörs för text respektive film? 

 Hur kan boken och filmen relateras till Lgr 11?  

1.3 Metod 

Analysen kommer att utgå ifrån en komparativ metod eftersom jag kommer att jämföra bok 

och film för att se vad som förenar och skiljer de två åt. Jag kommer att utgå i första hand från 

boken och analysera den först och sedan kommer jag att analysera filmen. På både boken och 

filmen kommer jag att titta på innehållet, men även på helheten. Där fokus kommer att ligga 

på frågeställningarna.  



7 
 

1.4 Disposition  

Närmast följer en litteraturgenomgång, där tidigare forskning och annat användbart material 

presenteras. Tredje avsnittet är analysen, där jämförelsen mellan bok och film sker. Därefter 

kommer fjärde avsnittet som innehåller en avslutande slutsats. Femte avsnittet innehåller en 

diskussion kring Bröderna Lejonhjärta i ett skolsammanhang.  
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2. Tidigare forskning och annat använt material  

Under denna rubrik kommer tidigare forskning och annat använt material att presenteras. Det 

som kommer att tas upp är forskning kring Bröderna Lejonhjärta. Därefter kommer annat 

material som är relevant för min analys att belysas.  

2.1 Tidigare forskning 

Det finns studentuppstatser kring boken Bröderna Lejonhjärta, men inget kring förhållandet 

mellan bok och film, så därför väljer jag att inte ta del av dem. Det finns även mycket 

forskning kring Astrid Lindgren, där det finns stora biografier som exempelvis Denna dagen, 

ett liv: en biografi av Astrid Lindgren och En bok om Astrid Lindgren, sen finns det också 

specialstudier kring Lindgren. Genom att jag har valt att analysera Bröderna Lejonhjärta så 

väljer jag att inte granska den forskningen, utan fokuserar mer kring boken och filmen.  

Egil Törnqvist skriver i en artikel som heter Astrid Lindgrens halvsaga. Berättartekniken i 

Bröderna Lejonhjärta (1975). Författaren skriver om berättartekniken kring Bröderna 

Lejonhjärta och ur vilket perspektiv man kan se boken ur. Törnqvist talar även kring vilken 

genre boken Bröderna Lejonhjärta har och om det är en saga eller inte. Törnqvist skriver att 

Bröderna Lejonhjärta kan ses som nästan en saga. Han skriver att boken nästan är en saga, 

men inte riktigt. Med hjälp av den ryska sagoforskaren Vladimir Props schema över 

folksagans ”stereotyper” så kan man hitta både personer och scener som passar in i en typisk 

saga. Det finns både en skräckinjagande drake (Katla), en nattsvart skurk (Tengil), hjälpare 

(Sofia och Mattias) och till sist en hjälte (Jonatan). Den traditionella sagan ska inledas med 

”det var en gång” och avslutas med ett lyckligt slut, vilket inte Bröderna Lejonhjärta gör. Det 

är därför boken inte blir en fullständig saga. Boken betraktas mer som en berättelse än en 

saga, en jag-berättelse, där det är Skorpan som berättar om det som händer (1975, s. 19). 

Törnqvist skriver att boken kan läsas ur två olika perspektiv, barnperspektivet eller 

vuxenperspektivet. Beroende på hur du läser boken så kan du uppfatta den på olika sätt. 

Törnqvist hänvisar till Lindgrens egna ord:  

Om jag läser Lejonhjärta som ett barn läser, då tror jag på varje ord som står 

där, att det gick till så som det står. Men som vuxen vet jag ju någonstans hur 

det verkligen är, att när Skorpan blir övergiven, när hans bror dör i den här 

eldsvådan och han själv ligger där sjuk och ensam och väntar på att dö, så måste 

han för att huvud taget kunna stå ut… så lever han vidare, för han har 

berättelserna som hans bror talat om för honom. Han fantiserar vidare hurudant 

det ska bli när han kommer till Nangijala. Så att egentligen är det som Skorpan 
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tänker sig som Nangijala-äventyren handlar om. Och när han verkligen dör, dör 

han på bokens sista sida och inte någon annan gång (Lindgrens citat efter 

Törnqvist 1975, s. 20).  

Lindgrens anser alltså att du som läsare själv får avgöra vilket perspektiv du vill läsa boken 

ur. Antigen väljer du att läsa ur ett barnperspektiv eller ur ett vuxenperspektiv. Törnqvist 

menar även att Lindgrens syfte med boken var att göra boken spännande och tillfredsställa 

barnens behov av äventyr och spänning (1975, s. 20). Slutet i Bröderna Lejonhjärta är något 

som har diskuterats mycket och är något som kan tolkas på olika sätt. Törnqvist skriver att du 

kan se slutet ur de två olika perspektiven. Det diskuteras om Skorpan och Jonatan utför 

dubbelt självmord och att Lindgren inte tar hänsyn till denna aspekt. Då det kan uppfattas som 

att de utför självmord för att lösa tillvarons problem. Men som Törnqvist beskriver så 

uppfattar inte barnen att det är självmord som sker. Barnen uppfattar slutet mer som ett 

lyckligt slut, där Skorpan och Jonatan får vara tillsammans (1975, s. 30).  

Vivi Edström har skrivit boken Astrid Lindgren och sagans makt (1997) där tanke med boken 

är att skriva generellt kring sagor och sagornas betydelse. Edström tar upp stora delar av 

Astrid Lindgrens litterära verk där bland annat Bröderna Lejonhjärta finns med. ”Vad är 

veklighet och vad är saga? Eller är allt en dröm?” inleds Edströms kapitel om. Där hon skriver 

att Bröderna Lejonhjärtas berättelse inleder med en verklighetstrogen historia som sedan 

övergår till mer onaturligt, mer lik en sagoberättelse, där Nangijala är en ”tidig värld”, en 

sagovärld (s. 166). Edström beskriver Jonatan som en vacker sagoprins, en tröstare och en 

räddare. När Jonatan är i Nangijala framstår han som någon typ av kristusfigur, en hjälte som 

har återuppstått. Boken beskriver Jonatan som den mest fantastiska människan som någonsin 

skapats, medan Jonatans bror Skorpan är en känslig, ängslig och ful liten pojke. Det är den 

rädda lilla pojken som vi kommer att få höra en berättelse om (1997, s. 171-172). Edström 

beskriver karaktärerna med motsatta roller i slutet av berättelsen. Där Skorpan har blivit den 

modiga pojken och finns där för sin bror när han som mest behöver det. Jonatan beskrivs som 

en trött och ängslig sagoprins och som längre inte kan vara den person som han tidigare var, 

han är nu mera hjälplös (1997, s. 184).  

Döden och grodan, litterära omskrivningar (2010) är skriven av Niklas Schiöler och är en 

bok som handlar om litterära verk som fått en ny tolkning. Bröderna Lejonhjärta finns bland 

annat med, där författaren har tolkat boken på sitt sätt. Författaren ser karaktärerna med andra 

ögon och troligtvis för att han har granskat boken flera gånger. Schiöler är inne på samma 

spår som Törnqvist, kring vilket perspektiv du som lärare kan läsa boken ur. Schiöler skriver 
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att man kan läsa Bröderna Lejonhjärta, ur ett barnperspektiv eller ur ett vuxenperspektiv. Ur 

ett barnperspektiv finns det två olika världar som heter Nangijala och Nangilima. När du dör 

så får du en ”ny” chans på ett annat ställe och dör du där så får du vandra vidare till ytterligare 

en ny värld. Det andra sättet att läsa Bröderna Lejonhjärta är ur ett så kallat vuxenperspektiv, 

även kallat psykologiskt betingat synsätt. Där Skorpan ligger sjuk på kökssoffan och har 

förlorat sin bror Jonatan i en eldsvåda. Skorpan börjar fantisera om Nangijala och äventyret 

där tillsammans med sin bror. Men i själva verket är Skorpan fortfarande kvar hemma på 

kökssoffan och väntar på att dö. När Skorpan dör i Nangijala så anser Schiöler att det är hans 

”andra död”, alltså Skorpans egentliga död. Författaren menar att berättandet formar sig till 

Skorpans sorgearbete och det kompenseras med äventyret i Nangijala, precis som Törnqvist 

ansåg. När barnen läser Bröderna Lejonhjärta så får de följa spänning, plågsamma och 

kärleksfyllda äventyr genom Nangijala fram till befrielsen i Nangilima. Något som Schiöler 

antyder själv är att en del vuxna också kan se på detta sätt och inte bara barnen (2010, s. 196-

197).  

Tittar vi närmare på Schiöler, där han betraktar karaktären Jonatan som en idealfigur för 

godhet och mod som inkarnerar både kärlek och medmänsklighet. Där Jonatan ska vara den 

trogna och en beskyddande figur, han är den som inte ska dräpa någon då han är en symbol 

för pacifismen (2010, s. 204). Däremot menar Schiöler att Jonatan inte är så trovärdig som 

boken beskriver. Jonatan är den som dräper Tengil med hjälp av Katla, vilket gör att Jonatan 

blir indragen i det blodiga kriget och medför mångas död. Författaren menar på att Jonatan är 

avsedd till att vara god men i själva verket inte är så trovärdig som han framstår att vara. Han 

liknar mer ett monster, en Tengil i helgondräkt (2010, s. 209). Schiöler avslutar med att skriva 

att han är glad över att det är Skorpan som avslutar boken och inte Jonatan. Just för att 

Jonatan var alldeles för ointressant vid första läsningen, Jonatan var präktig och onåbar. 

Författaren tyckte även att filmen Bröderna Lejonhjärta har spätt på bilden av Jonatan som 

någon helt annan än vad han egentligen är (2010, s. 210).  

Artikeln Astrid Lindgren- en kärleksförklaring skriven av Maria Bergom-Larsson, ingår i 

boken Duvdrottningen- En bok till Astrid Lindgren (1997) som är skriven av Mary Ørving, 

Marianne Eriksson & Birgitta Sjöqvist. Där Ørving har samlat artiklar och essäer som 

behandlar många aspekter på Astrid Lindgrens omfattande litterära produktion (s. 13). 

Bröderna Lejonhjärta tas upp i Bergom-Larsons artikel, där hon disktuterar kring den 

dualistiska världsbilden. Bergom-Larsson skriver också om Jonatans personlighet. Författaren 

menar att Bröderna Lejonhjärtas viktigaste budskap är att friheten är möjlig, men skulle du 
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vinna genom våld så kommer våldet att äta upp segern och ta den ifrån dig. Jonatan tjänar 

inget på att använda våld, vilket han gör genom att dräpa Tengil och det får konsekvenser som 

gör att han blir förlamad och dör (1987, s. 99). 

Ulrika Ramstrands artikel Vilka äventyr borde få finnas, Bröderna Lejonhjärta och kritiken 

(2005) handlar om hur boken tog i mot kritik från svenska pressen 1973. Ramstrand 

sammanfattar kritiken bakom Bröderna Lejonhjärta, där kritiken mest handlar om varför 

Astrid Lindgren valde att ta med döden och självmord i en barnbok. Ramstrand skriver att det 

finns kritik bakom bokens slut och om döden. Författaren beskriver kritiken mot Lindgren 

som om att Lindgren förespråkade självmord för att ta sig ifrån jordlivets alla problem. 

Kritiken kring boken antyder aldrig om boken skulle vara skadlig för barn, men läser man 

mellan raderna så anser kritikerna det. Men i all negativ anda finns det även positiv kritik 

bakom boken. Att det är bara Lindgren som kan skriva sådana här unika sagor som handlar 

om sorg och döden, där boken även fått med sig det undermedvetna som en saga kan ha 

(2005, s. 42- 43). I Lindgrens avseende är boken inte gjord för att den ska handla om döden, 

utan boken visar Jonatans och Skorpans kamratskap och sammanhållning. Därför tycker 

Ramstrand att det är underligt att vuxna inte stannar till vid denna händelse, för att i stället 

stanna till när det kommer till döden och självmord (2005, s. 45).  

Författaren Lars Brink har skrivit texten Bröderna Lejonhjärta. En receptionsstudie i år 3 

(2005). Där han har gjort en studie kring Bröderna Lejonhjärta i en årskurs tre. Han har inte 

analyserat boken, utan han har analyserat eleverna. Det är eleverna som är i fokus i Brinks 

studie. Han vill ta reda på hur eleverna uppfattar boken och hur de resonerar kring den. Brink 

beskriver i sin text att eleverna för det första tycker att det är orättvist att det bara är vissa av 

människorna i Körsbärsdalen som får komma till Nangilima. Samtidigt som eleverna 

uppfattar slutet väldigt gott, just för att Skorpan och Jonatan får vara tillsammans. När 

författaren tolkar elevernas svar kommer han fram till tre huvudsakliga reaktioner hos 

eleverna. Det första är att eleverna tar fasta på att livet går vidare och att ”ondska bidrar med 

nedslag”. Den andra reaktionen från eleverna är att de accepterar boken som den är och att 

boken slutar som den gör och funderar inget kring varför det blir som det blir. Och till sist 

uppfattar eleverna, speciellt flickorna slutet som väldigt sorgligt (2005, s. 174-176).  

Efter att ha sökt tidigare forskning kring Bröderna Lejonhjärta så har det mesta handlat om 

boken och ingenting om filmen. Tills Petter Karlsson och Johan Erséus bok Från snickerboa 

till Villa Villekulla, Astrid Lindgrens filmvärd om Bröderna Lejonhjärta (2004) dök upp. Där 
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författarna presenterar några av Astrid Lindgrens verk, där bland annat filmen Bröderna 

Lejonhjärta finns med. Författarna har inte gjort någon analys av boken, utan här beskriver de 

hur regissören har gått tillväga för att skapa filmen.  

Det finns kritik kring boken Bröderna Lejonhjärta som jag tidigare nämnt, men i Karlsson 

och Erséus bok tar de även upp kritik om filmen. Författarna skriver att filmen fick mest kritik 

för att Skorpan kastar upp sin förlamade bror Jonatan på ryggen och hoppar tillsammans från 

ett stup. Det var oansvarigt och oacceptabelt att lyfta fram självmord som en sista utväg. Även 

en kollega till producenten reagerade på en aspekt, om varför de inte filmat brödernas 

mamma. Ett väldigt enkelt svar från Olle Holmblom var att det är oansvarigt att filma en 

kvinna som förlorar sina barn. Därför valde han att bara filma rösten och visa några enstaka 

ryggbilder (2004, s. 211).  

2.2 Annat använt material  

Nedan följer en presentation av litteratur som har varit relevant för min analys av boken och 

filmen.  

2.2.1 Text till film  

”En bild säger mer än tusen ord” citerar Nils Ahnland i boken Från pärm till skärm (2011, s. 

5). Författaren menar att varje bild i en film innehåller så mycket ord i jämförelse med en text, 

att en sådan jämförelse inte är väsentlig. Där Ahnland anser att det bara är ett talesätt som 

alltid kommer förbli ett talesätt. Men däremot så har skönlitteraturen alltid betraktas som 

finare och bättre än film, skönlitteraturen har högre kvalité än vad filmen har. Ahnland 

fortsätter skriva att en film är lättare att göra ifall det finns ett litterärt verk bakom, istället för 

att hitta på en ny story. En storsäljande roman har troligtvis lästs av en stor grupp människor 

vilket gör att filmen troligtvis också kommer att få ett stort antal besökare. Författaren skriver 

att många hävdar att filmer som är gjorda av litterära verk är en blek kopia, däremot håller 

inte Ahnland med. Han anser att det finns många filmer som är baserade på böcker som har 

fått bra kritik och idag är världskända. Till exempel Gudfadern I och II, Hajen och Borta med 

vinden (2011, s. 5-6). Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson påpekar i Epikanalys 

(1999) att en filmatisering av en text även blir en tolkning av originalet. Författarna skriver att 

filmen inte berättar, den visar. När en filmatisering sker fungerar texten som råmaterial för en 

helt ny skapelse och filmregisören tar ut det som är relevant för filmen och struntar i resten. 

Språket är viktigt i en film för att händelserna ska kunna nå ut till åskådarna. Medan i en text 

är det väsentliga att göra händelser, personer och förhållanden levande och tydliga. Man kan 
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med enkla ord säga att filmen bygger på närvaro och texten på distans. Men det viktigaste av 

allt är att text och film måste jobba tillsammans för att visa den andres styrka (s. 49-52).  

Holmberg & Ohlsson går även igenom fem berättarteknikska problem som filmen har men 

som inte romanen har. Det första problemet är att filmens världsbild är optiskt och måste 

hållas inom synliga gränser. Oftast visar filmen en inre verklighet genom att visa en yttre. 

Genom att klippa ihop bilder av en person och ett objekt för att visa vad personen känner och 

tänker i förhållandet till objektet. Medan i en roman så berättar man helt enkelt vad personen 

känner och tänker. Problem nummer två är återgivandet av det abstrakta, dvs. det filosofiska. 

Därefter har vi presentation av nödvändiga upplysningar, där romanen inte har några som 

helst problem med upplysningar i expositionen av typen Vem? När? Var? och Vad? när 

filmen oftast måste ta omvägar. Filmen kan visserligen ge information i form av en röst eller 

genom skyltar med text. Filmen kan däremot ge en detaljerad helhet, medan romanen måste 

beskriva detalj för detalj. Fjärde problemet med film är att kunna återge korta handlingsreferat 

och även skilja på tidsformer, dåtid, nutid och framtid. Där romanen använder tempusformer 

för att vi ska förstå medan filmen istället får använda flash-backs, svartvit bild eller en jag-

berättare för att återge dåtid (1999, s. 51). 

Att välja om man ska läsa originalversionen (bok) eller se en överförd version (film) först 

menar Ahnland är avgörande för dig som åskådare. Ahnland anser att har man läst en roman 

först och tycker den är bra så är risken stor att bli besviken på filmatiseringen. Som regissör är 

det svårt att kunna tillfredsställa någon som är såld på exempelvis Jane Austen. Har du läst ett 

verk och fått egna bilder av karaktärerna och miljön och egna uppfattningar om handlingen, så 

kan det bli svårt att se filmen som är upplagd efter hur regissören uppfattat boken. Har man 

läst ett litterärt verk innan man ser filmen, har man med sig så kallade ”förhandskunskaper” 

om hur filmen ska vara. Skulle man inte ha läst boken innan filmen, så är filmen ett oskrivet 

blad. Det betyder att du kan skapa dig dina egna uppfattningar om filmen, utan att ha 

förutbestämda meningar om den (2011, s. 7). 

Ahnland hänvisar till Nationalencyklopedin som anger att filmatisering betyder bearbetning 

av en roman för att sedan göra en film av den. Detta kan låta enkelt och självklart, men när 

man tittar närmare på filmatiseringen (som med ett annat ord kallas för adaptation) blir det 

svårt. En bok skrivs av en författare som inte behöver ta hänsyn till något speciellt, bara det 

författaren själv har valt att begränsa sig till. En filmregissör däremot behöver ta hänsyn till 

många olika faktorer, då hen aldrig jobbar ensam utan har ansvar för ett helt filmteam, flera 
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skådespelare, en publik, ett filmbolag, producenten och till sist en författare som filmen 

baseras på. Adaptation av olika filmer kan även innebära olika problem, speciellt när det 

handlar om åldersgräns. En bok innehåller ingen åldersgräns vilket filmerna gör, som 

exempelvis Twilight-filmerna har femtonårsgräns här i Sverige. Vilket Ahnland tycker är helt 

ofattbart, då största delen av läsarna är under 15 år. Men det största problemet som en 

filmregissör har är att få en månghundrasidig historia till ett par timmar. Där Ahnland anser 

att det borde vara omöjligt, men åtskilliga filmskapare har motbevisat detta (2011, s. 11- 12).  

2.2.2 Karaktärer  

Manusförfattaren Kjell Sundstedt inleder sitt avsnitt om karaktärer i boken Att skriva för film 

(1999), med ett citat ur skriften ”Huru ett biografmanuskript bör utföras” från 1914:  

Huvudpersonerna i spelet bör ej vara för många, i regel 2 till 4. De bör vara så 

kraftigt och karaktäristiskt tecknade som möjligt. Allt för komplicerade 

känslostörningar unvikas hälst, bästa resultat uppnås i regel genom att hålla 

karaktärerna så renodlade som möjligt (s. 164). 

Sundstedt anser att huvudkaraktärerna i en film inte får vara för många. En filmregissör måste 

välja ut personer bland alla skådespelare som lämpar sig till att vara huvudpersoner i filmen. 

Det ska synas vilka som är huvudpersonerna i filmen, de ska sticka ut ur mängden. Sundstedt 

menar att manusförfattarna dagligen har funderingar kring hur tydlig eller komplicerad en 

karaktär ska eller bör vara i just den filmberättelse som ska göras. ”Visdomsorden” ovan är 

ord som förr var aktuella för en manusförfattare, ord som låg i fokus för att bestämma 

huvudkaraktärerna i filmen (s. 164). Sundstedt fortsätter med att det inte behövs några 

människor i bild för att filmen ska blir ett konstverk, men i längden skulle det blir tråkigt för 

åskådarna att se på en folktom film (s. 164). Författaren anser även att det är 

huvudkaraktärerna som oftast är de ”goda” och de som dominerar i filmen (s. 182).  

Maria Nikolajeva skriver i Barnbokens byggklossar (2004) att det finns olika karaktärer i en 

berättelse, där huvudkaraktären får störst utrymme. Hon skiljer mellan huvudperson och 

biperson, där huvudpersonen är i historiens centrum, den som historien kretsar kring. Det kan 

däremot vara problematiskt att avgöra vem som är huvudperson. Oftast antar man att den 

person eller de personer som introduceras först är huvudpersonen/huvudpersonerna i 

berättelsen. Det händer även ibland att huvudpersonen eller personerna introduceras längre in 

i historien (s. 92-93).  
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I jag-berättelser är det oftast huvudpersonen som berättar historien, men det behöver inte 

alltid vara så. Nikolajeva menar att huvudpersonerna oftast är de som finns med i flest 

episoder eller på flest sidor i boken. Det går även att tolka huvud-personen/personerna genom 

att titta på titelsidan, om boken är uppkallad efter ett eller flera namn (s. 94).  

Det går även att kategorisera karaktärerna som statiska eller dynamiska menar Holmberg & 

Ohlsson. Statiska karaktärer innebär att de är platta och formade efter en enda idé och sådana 

karaktärer genomgår aldrig någon utveckling. Dynamiska karaktärer däremot förändras och 

utvecklas under handlingens gång, de är i hög grad komplexa (s. 61). Miljön som karaktärerna 

befinner sig i kan också ge viktiga ledtrådar till att förstå karaktärens inre eller yttre. 

Författarna menar att beskrivning av miljön kan säga något om karaktärerna runt omkring 

(1999, s. 63).  

2.2.3 Miljö  

Åsa Jernudd skriver i artikeln Filmanalys i ett filmpoetiskt perspektiv (2011) att en filmanalys 

innehåller analytiska, teoretiska och historiska överväganden. Den analytiska delen består av 

en detaljerad beskrivning av hur en film är uppbyggd och hur den fungerar som en berättelse. 

Den teoretiska delen är till för att redogöra vilka antaganden om berättarkonventionen och 

dess så kallade begrepp som kan relateras till analysen av den aktuella filmen. Den historiska 

delen är till för att beskriva de historiska konventioner från förr till nu och varför de fanns och 

varför de förändrats (s. 289-290).  

Berättarkomponenter i en film kan kallas för grepp menar Jernudd. Exempelvis är 

ljussättning, kameravinkel, en rörelse i bild, klipp och ljud så kallade grepp. Greppen hålls 

oftast samman och bildar mönster eller greppstrukturer. Filmens stil kan delas upp i fyra 

kategorier: mise-en-scéne (iscensättning), kinematografi, klippning (redigering) och ljud. 

Mise-en-scéne, innehåller det vill säga allt som tillförs scenen, allt som syns i bild. Miljön, 

ljussättningen, karaktärernas utseende och rörelse i bild inkluderas i iscensättning. Jernudd 

skriver att kameravinkeln är beroende av avståndet mellan kameran och det som ska synas i 

bild, beroende på om du ska använda dig av helhetsbild, närbild, halvbild eller översiktsbild. 

Kinematografi rör även frågor som huruvida kameran är rörlig eller stillastående, olika 

effekter av optiska filter av färg och även ljuset i bild (2011, s. 298-299). Klippning eller 

tagningar har en stor roll i en film. Det finns olika sätt att klippa en film men det vanligaste 

sättet är rakt klipp mellan två bilder. Det förekommer upptoningar av en bild från svart 

nedtoning, övertoning mellan två bilder och wipe som innebär att en bild trycks undan av en 

ny bild. Klippningar har en avgörande roll för tempot i filmen. Ökat tempo i klippningarna ger 
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bilderna en spänning medan en långsam klippning ger en mer avslappnad upplevelse av 

filmen. En faktor som oftast glöms bort i en filmanalys är ljudet, men det är väldigt centralt 

för att väcka våra känslor i en film. Till ljudet hör allt från dialog till musik och effektljud. 

Ljudet används för att förstärka miljön eller karaktärerna, där exempelvis miljön får en viss 

ljudeffekt och karaktärerna en annan. Genom att använda ljudeffekterna på olika sätt så 

förknippar åskådaren ljudet med olika händelser. Ljudet går att dela in i två olika kategorier: 

det som hörs i berättelsen av exempelvis karaktärerna och ”bakgrundsmusik”(2011, s. 300-

302).   
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3. Analys 

Analysen består av en jämförelse mellan bok och film, där fokus kommer att ligga på 

karaktärerna, miljön och vilka scener som finns med och inte med. Till filmen refereras det 

med tidsangivelse från den specifika handling jag är ute efter. För att göra det lite enklare 

väljer jag att ange tiden genom att skriva 00.00.00, där första nollorna anger timme, därefter 

minuter och sedan sekunder. När det gäller boken kommer jag att ange sidnummer.  

3.1 Sammanfattning av handlingen i Bröderna Lejonhjärta 

Filmen följer boken troget, därför gäller denna sammanfattning gäller båda verken.  

Huvudkaraktärerna i boken är bröderna Lejon: Karl, kallad Skorpan, och Jonatan. Hela 

historien berättas av Skorpan, den är alltså skriven i jag-form. Skorpan och Jonatan lever 

tillsammans med sin mamma Sigrid som är sömmerska, deras pappa försvann när Skorpan 

bara var två år och har aldrig mer kommit tillbaka. Skorpan inleder med att berätta att han är 

väldigt sjuk och vet om att han inte har så lång tid kvar att leva.  För att inte göra Skorpan 

rädd för att lämna livet så berättar Jonatan för honom att när du dör så kommer du till 

Nangijala. Men Jonatan råkar ut för en olycka då han räddar sin bror Skorpan från en eldsvåda 

och det gör att Jonatan dör innan Skorpan. Eftersom Jonatan räddat Skorpan från eldsvådan så 

får Jonatan ett nytt efternamn, Lejonhjärta. Han får efternamnet av sin skolfröken för att han 

var som konungen Rikard Lejonhjärta, d.v.s. väldigt modig, genom att han räddade sin brors 

liv istället för sitt. Jonatan visade att han hade ett stort hjärta. En dag när Skorpan ligger på 

kökssoffan och väntar på att dö så dyker det upp en snövit duva i fönstret. Duvan 

symboliserar andra sidan, alltså Nangijala. Efter att duvan varit hos Skorpan så ändrar 

berättelsen karaktär och vi kommer till Nangijala. 

Vi får följa äventyret i Nangijala, där Jonatan har ett stort ansvar. Bröderna möter både 

ondska och illvilja i Nangijala och tvingas slåss mot ondskan i form av den grymma Tengil. 

Tengil härskar över Törnrosdalen som är en av Nangijalas två dalar, men han vill också 

erövra Körsbärsdalen som är den andra dalen. Han har även tillfångatagit invånare från 

Törnrosdalen och fängslat dem i Katlaberget. Inte nog med att Tengil är ondskan själv, han 

styr även över en drake vid namn Katla, en ondskefull drake från uråldern. Det blir en sista 

strid mellan folket från Körsbärsdalen och Tengil och hans drake Katla. Jonatan och Skorpan 

lyckas ta makten över Katla som dödar Tengil och sedan styr de Katla mot Katlaberget. 

Bröderna Lejonhjärta lyckas dräpa Katla, men olyckligtvis har Jonatan träffats av Katlas eld 

och blir förlamad. Han vet att han kommer att dö och även denna gång före Skorpan. Han 
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berättar om Nangilima, på samma sätt som han berättade om Nangijala. Det är dit man 

kommer om man dör i Nangijala. Skorpan vill inte leva utan sin bror utan beslutar sig för att 

hoppa från en klippa för att dö tillsammans med Jonatan och komma till Nangilima. Boken 

avslutas med att Skorpan ser ljuset från Nangilima. 

3.2 Urval av scener 

Scenerna som kommer att användas i analysen är scener som består av flera sidor eller ett helt 

kapitel eftersom sidorna rimligen har större betydelse än bara några enstaka ord eller stycken. 

Därför kommer analysen av scener utgå ifrån scener med längre handlingar och som jag 

tycker har en betydande roll i boken. Även scener ur filmen som håller på under en längre tid 

kommer att analyseras och jämföras om det finns med i boken.  

Det som är viktigt att poängtera här är att de scener jag kommer att använda inte enbart går 

efter längden på scenen. Utan jag kommer välja ut de scener som ur ett helhetsperspektiv 

uppfattas som viktiga.  

3.3  Scener som inte finns med i filmen  

Jonatans och Skorpans mamma Sigrid Lejon är en karaktär som finns med i kapitel ett. Det är 

Skorpan som presenterar hennes namn för oss och vi får även ta del av när hon säger till 

bröderna att vara tysta för att de skulle sova (s. 11). Sigrid sjunger mycket för bröderna, 

troligtvis för att göra Skorpan lugn, då han är rädd för att dö. I filmen får vi också en 

presentation av Sigrids namn, men vi får aldrig se vem hon är (00.01.06). Vi hör även någon 

som sjunger i bakgrunden när Jonatan och Skorpan sitter tillsammans vid kökssoffan. 

Däremot får vi aldrig reda på vem det är som sjunger, utan där får man själv avgöra vem det 

kan vara (00.03.25). Karlsson och Erséus betonar att valet med att undanhålla mamman i 

filmen är för att regissören inte ville att mamman skulle bli filmad, bara för att hon senare i 

filmen kommer att förlora båda sina barn (2004, s. 211). Så skillnaden mellan boken och 

filmen angående denna aspekt är att i filmen vet man inte riktigt vem som är mamman, eller 

om bröderna ens bor tillsammans med sin mamma. I boken blir det mer tydligt att de lever 

tillsammans alla tre.  

I kapitel 2 sker det en olycka, där Jonatan omkommer i en eldsvåda. Skorpan klarar sig undan 

eldsvådan tack vare att Jonatan räddar honom. Skorpan berättar att Jonatan har vandrat vidare 

till Nangijala och att det snart är dags för honom också. Skorpan är mycket sjuk och vet om 

att han ska dö. Men Skorpan är inte rädd längre för att han vet att när han dör så kommer han 

att få träffa sin Jonatan i Nangijala. I två långa månader ligger Skorpan och väntar på sin tur. 
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Men så en kväll så vet han att nu är det dags, ikväll ska han få vandra vidare till Jonatan i 

Nangijala. För att inte göra sin mamma ledsen så skriver Skorpan en lapp där det står: ”Gråt 

inte, mamma! Vi ses i Nangijala!” (s. 22). Skorpans tanke med lappen är att inte göra sin 

mamma orolig om vart han tagit vägen, utan att han är på samma plats som Jonatan.  

Detta skiljer sig väldigt mycket jämfört med filmen, där lappen till mamman inte finns med. 

Här får vi se när Skorpan ligger på kökssoffan och väntar på att dö och sedan blir bilden i 

filmen mörk (00.09.30). Sedan vaknar Skorpan upp och befinner sig i Nangijala. Detta går att 

relatera till det Jernudd beskriver som en klippning mellan två olika bilder (2011, s. 300). 

Som att gå från svart/brun bild till att tonas upp till en färgstarkbild så som det är i filmen.  

Kapitel sju handlar om när Skorpan är ute på en långritt i bergen för att leta efter Jonatan. Han 

berättar för sin häst Fjalar att han i sitt tidigare liv bara kunde ligga i en kökssoffa hela 

dagarna för att han var så sjuk (s. 76). Han är nu en helt ny människa och kan vara ute på 

långa och spännande äventyr. Han berättar att både han själv och hästen Fjalar börjar bli trötta 

och stannar till efter att de ridit igenom både blomsterängar och över berg och dalar. De har 

ridit så långt att bergen börjar bli vildare och hemskare, stigen smalare och smalare. Skorpan 

hittar en plats där de kan stanna och vila sig över natten (s. 77). Det blir inte som Skorpan 

hade tänkt sig, utan han ser silver och svarta skuggor som närmar sig, det är vargarna (s. 79). 

Fjalar och Skorpan blir attackerade av vargarna och mitt i allt elände kommer Hubert, som för 

Skorpan är en förrädare. Skorpan tror att Hubert är en av Tengils män och är ute efter att ta 

Jonatan. Vargarna är nära på att dräpa Skorpan, men Hubert hinner ta död på ledarhannen. 

Skorpan blir förvånad över Huberts närvaro och börjar misstänka att Hubert är ute efter 

honom också (s. 81). 

I filmen får vi bara följa Skorpan när han ger sig i väg med Fjalar efter Jonatan (00.32.00). 

Men vargarna och Hubert finns inte alls med.  

Största delen av kapitel 12 i boken har inte tagits med i filmen. Det handlar om när Skorpan 

och Jonatan har övernattat i skogen och är på vandring mot Katlaberget. Bröderna Lejonhjärta 

passerar Karmafallet, ett otroligt stort vattenfall som ligger längs vägen där de rider. Vägen 

leder fram till en grå liten stuga där Elfrida bor, en liten tjock och snäll gumma. Hon bor där 

ensam med sina getter och en grå katt till sällskap, hon känner till några som bor i 

Törnrosdalen men är överlycklig över att slippa bo mellan stenmurar. Hon ger bröderna både 

getmjölk och bröd, så att de ska orka med hela resan (s. 165-166). Bröderna stöter på problem 

när de nere vid floden tar en paus för att svalka sig och låta hästarna dricka vatten. En av 
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Tengils män Pärk kommer ridandes, han ska försöka ta sig över klippan men först genom att 

korsa Karmanjaka, de uråldriga flodernas flod. Pärk lyckas inte ta sig fram genom floden. 

Men Jonatan kan inte låta hästen eller Pärk dö så han räddar dem (s. 171-172). Jonatan och 

Skorpan stannar sedan kvar vid Karmafallet över natten, för att dagen efter fortsätta färden 

mot Tengils land som ligger strax intill dem (s. 172-173). 

I filmen finns inte denna händelse, utan det vi ser i filmen är när bröderna rider på sina hästar 

och är på väg mot Katlaberget (00.58.18). Filmen visar Karmafallet och Karamanjakafloden 

och det är strax efter att bröderna har stannat för att lämna hästarna. För att senare gå till fots 

till Katlaberget (00.58.46). 

En sista scen som inte finns med i filmen handlar om Lindormen som kallas för Karm som 

lever i Karmafallet. Efter att Katla ramlat ned i Karmafallet så trodde alla att det var Jonatan 

som tagit död på Katla. Men så var inte fallet, den som tog död på Katla var Karm. När Katla 

hamnat i vattnet så dyker Karm upp och kastar sig på Katla för att ta död på henne. Katla och 

Karm börjar strida mot varandra och den ena biter den andre och till slut hör man ett sista 

skrik från Katla, det var hennes dödsskrik. Karm hade då inget huvud kvar men släppte aldrig 

taget om Katla, så tillsammans sjönk de ner i djupet (s. 238-239). I filmen får vi aldrig 

uppleva lindormen Karm, utan här ser vi när Jonatan knuffar en sten som drar Katla ner i 

Karmafallet och därefter sjunker Katla för gott (01.34.18).  

3.4 Scener som lagts till i filmen   

Boken inleds med att Skorpan säger att han ska berätta om sin bror Jonatan. Skorpan berättar i 

jag-form. Han förklarar att det han ska berätta är nästintill som en saga, men också som en 

spökhistoria. Men allt är sant, fast det vet bara han och Jonatan om (s. 5). Filmen har samma 

inledning som boken har, där det är Skorpan som är berättarrösten. Han inleder filmen med att 

säga: ”Nu ska jag berätta om min bror Jonatan” (00.00.34) och sen fortsätter Skorpan att 

berätta om sig själv och om Jonatan. Berättarrösten vid detta tillfälle kallas för voice over och 

det är en berättarröst som inte finns med i bild. Det som saknas i boken är det vi får se i 

filmen: staden och när Jonatan kommer gående längs gatorna (00.00.19). Det som alltså 

skiljer sig är att vi i filmen får se en bild av staden innan Skorpan berättar att han ska berätta 

om sin bror Jonatan och därefter får vi se hur Jonatan ser ut. Vi får redan i början en bild om 

vem Jonatan är och var bröderna bor någonstans. Detta finns inte med i boken, utan där börjar 

Skorpan med att berätta om sin bror och det finns heller inga illustrationer förrän lite senare i 

boken där de visar en bild på Jonatan och Skorpan (s. 8-9).  
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Efter att Skorpan berättat för Jonatan att han ser ljuset i Nangilima så byter filmen scen 

genom att ändra färg till svartvitt och sedan får vi se en gravsten där det står ”Här vilar 

bröderna Jonatan och Karl Lejonhjärta, till uppståndelsens morgon” (01.39.45). Scenen 

anknyter till början av filmen, där början är i sepia-tonad färg. Färgerna visar att början och 

slutet hänger samman och det som sker i ”mitten” är fantasi. Men det beror på vilket 

perspektiv man ser filmen ur. Om du ser filmen ur ett vuxenperspektiv eller ur ett 

barnperspektiv. Scenen kan ses ur ett vuxenperspektiv där äventyret i Nangijala är en sorg 

bearbetning. Denna scen finns inte med i boken, då boken avslutas efter att Skorpan berättar 

att han ser ljuset.  

3.5 Slutsatser scener 

Det finns några scener som filmen har valt att ta bort av olika anledningar. Det finns också 

scener som filmen har lagt till för att förstärka vissa handlingar eller för att förtydliga vissa 

aspekter. Ahnland skriver att det är många som hävdar att filmen är en blek kopia av 

originalverket, vilket han inte riktigt håller med om (2011, s. 5-6). Filmen är en tolkning av 

boken, vilket gör att filmregissören väljer ut det som är relevant för filmen och struntar i det 

som inte är relevant (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 51). Boken och filmen Bröderna 

Lejonhjärta skiljer sig åt på vissa delar och det kan ha att göra med vilka val av scener som 

regissörer valt att ta med. En scen som regissören valde att ta bort är om brödernas mamma, 

Sigrid. Mamman är inte delaktig alls i filmen, förutom när hon sjunger i köket. Däremot vet 

inte åskådarna att det är brödernas mamma och det gör att denna scen inte har någon 

betydelse för filmens handling. Att inte ha med mamman i filmen ger även mer fokus på 

bröderna och deras äventyr. Skulle åskådarna ha läst boken innan de sett filmen, så skulle de 

säkerligen fundera kring varför inte filmen visar brödernas mamma. Precis som Ahnland 

poängterat så kan du få så kallade förkunskaper om hur man vill att filmen ska se ut (2011, s. 

7). Boken beskriver mamman mer än vad filmen gör och det är troligtvis för att visa att 

bröderna inte lever ensamma, utan att de har en mamma som de lever tillsammans med.  

Skorpan inleder i filmen med att berätta att han ska berätta om sin bror Jonatan. Samtidigt 

som man får se Jonatan gå genom staden och hälsar på folket som är om kring honom. Denna 

scen kan uppfattas som att det är Jonatan berättelsen ska handla om, då fokus blir på honom 

från början. Där Jonatan uppfattas som en väldigt omtyckt och uppskattad person av de 

människor han möter. I boken blir det tydligare att det är Skorpan det kommer att handla om, 

då det är han som berättar.  
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Något som kan vara komplicerat att tydliggöra är om Nangijala uppfattas som fantasi eller 

som verklighet. Filmen drar mer åt fantasi hållet, genom att ha liknande färgtoner i början och 

i slutet. Händelseförloppet (mitten) hänger inte ihop med början och slutet, för att 

händelseförloppet använder färgtoner. Slutet i filmen visar även en gravsten som poängterar 

döden, då är det nästan uppenbart att gravstenen inte står i Nangijala. Och duvan som Skorpan 

får syn på innan han dör från verkligheten symboliserar också att Nangijala inte finns i 

verkligheten. Då duvan tonas upp och sedan försvinner som en vit skepnad.  

3.6 Karaktären Jonatan  

I kvarteret Fackelrosen ligger Skorpan inför döden och är väldigt rädd för vad som komma 

skall, men Jonatan gör inte sin bror upprörd över sanningen. Jonatan leder Skorpans tankar till 

något annat och försöker få Skorpan att se det fina med att dö. Skorpan behöver inte längre ha 

ont och han kommer istället kunna göra så mycket mer när han är frisk och orkar göra saker. 

Det var från Nangijala som alla sagor kom, sa han, för det var just där som 

allting sånt hände, och kom man dit, så fick man vara med om äventyr från 

morgon till kväll och om nätterna också, sa Jonatan. ”Det du, Skorpan”, sa han. 

”Det blir annat det än att ligga här och hosta och vara sjuk och aldrig kunna 

leka” (s. 7).  

I filmen får man även se när Jonatan sitter ned hos Skorpan och pratar med honom på ett 

förståndigt sätt så att inte Skorpans rädsla tar över (00.02.45). Jonatan uppför sig väldigt vuxet 

med tanke på att han inte är mer än tretton år gammal.  

Skorpan berättar att omgivningen beskriver Jonatan som väldigt vacker. Han liknar en 

sagoprins med sitt hår som glänste som guld och hans mörkblåa ögon som det verkligen lyste 

vackert om (s. 10). Ingen är som Jonatan, det finns bara en som kan vara så vacker som han. I 

Körsbärsdalen uppfattas Jonatan som den pålitligaste, omtänksammaste och tryggaste 

personen. Jonatan ställer alltid upp för sin omgivning och finns tillhands i alla lägen. Det finns 

inget ont i Jonatan, han är den alla någon gång skulle vilja vara. Jonatan ser ingenting som ett 

hinder, det spelar ingen roll vad som sker för han finns där i alla lägen. Däremot så dräper 

aldrig Jonatan någon, det är något som Jonatan aldrig skulle få för sig att göra. Det är ondska 

att dräpa någon, oavsett vad som hänt (s. 224)  

I filmen beskrivs inte Jonatan, utan det är hans handlingar och hans personlighet som ligger 

till grund för vem han är. Han ser väldigt elegant och proper ut med fina kläder. Även 

Jonatans lugn återspeglas genom hela filmen, speciellt när Jonatan berättar för skorpan att han 
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har blivit förlamad. Skorpan blir väldigt rädd, men Jonatan lugnar honom med sin lugna röst 

(01.36.32). Jonatan utsätts även för stora utmaningar som han måste lösa för att beskydda 

folket i Törnsrosdalen som exempelvis när upproret mot Tengil börjar. Jonatan beger sig till 

Törnrosdalen för att rädda Orvar som fängslas av Tengil. Jonatan och Skorpan lyckas rädda 

Orvar, men efter det så kommer stridens dag över dalen. Alla från Körsbärsdalen kom för att 

försöka besegra Tengil och hans män. Men vore det inte för att Jonatan fanns så kanske allt 

hade gått förgäves, för Jonatan får tag i hornet som styr Katla och lyckas dräpa Tengil. Alla i 

Törnrosdalen och i Körsbärsdalen hade väntat länge på att någon skulle dräpa Tengil, för att 

få fred. Och det gjorde Jonatan med sina bara händer (01,18.16).  

Schiöler anser att alla uppfattar Jonatan som väldigt godhjärtad och att han anses vara väldigt 

modig och trogen samtidigt som han är beskyddande. Han står även för pacifismen, som 

innebär att man aldrig dräper någon. Men Schiöler kan inte hålla med om att Jonatan är den 

person han tycks vara. Jonatan dräper Tengil med hjälp av Katla, så rent logiskt så har Jonatan 

dräpt en person och är då inte längre en symbol för pacifism. Schiöler pekar på en motsägelse 

i Lindgrens framställning, dvs. att pacifisten bidrar till striden och indirekt är det de som 

dödar Tengil. Trots att Jonatan dräper Tengil, så behöver inte han vara ond (2010, s. 204-

205). Jag skulle istället se det som att Jonatan hjälper folket i Körsbärsdalen och i 

Törnrosdalen. Bergom-Larsson skriver att Bröderna Lejonhjärtas budskap är att friheten är 

möjlig. Men att vinna genom våld kan ge allvarliga följder (1987, s. 99). Vilket även Jonatan 

märker då han blir förlamad av Katlas eld och dör.  

3.7 Karaktären Skorpan  

Skorpan beskriver sig som en liten lort som ingeting kan göra. Han uppfattas som väldigt 

osäker och rädd för det som komma skall. En pojke som tyr sig väldigt mycket till sin 

omgivning och helst aldrig vill vara ensam. När Skorpan är sjuk så gör han inte mycket, han 

känner sig mest bara i vägen både för sin mor och för Jonatan. När Skorpan dör och hamnar i 

Nangijala blir han mer självständig och väldigt modig, han utsätter sig för fara vid flera 

tillfällen. Edström skriver att Skorpan i början av boken är en liten pojke som är väldigt 

ängslig och rädd, men i slutet förändras Skorpan och blir modig och vågar ta tuffa beslut 

(1997, s. 184). Skorpan beskriver sig inte längre sig som någon lort, utan nu är han lika modig 

och tuff som Jonatan. Som exempel när han ensam rider ut för att söka efter Jonatan (s. 69).  

Skorpan i filmen underskattar sig väldigt mycket, han tror inte på sig själv och framställs som 

en värdelös liten pojke. Ett exempel på när Skorpan underskattar sin förmåga är när han får 
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syn på hästarna i Körsbärsdalen och får reda på att en av hästarna är hans. Då säger han: ”Men 

jag kan inte rida!” (00.13.20). Skorpan uppfattas som en person som inte tror på sig själv, men 

som innerst inne är väldigt modig och stark. Han ger inte upp i första taget och han kämpar in 

i det sista med allt han ställs inför.  

Det är Skorpan som är jag-berättaren i både bok och film, där han berättar om sin bror och 

äventyret i Nangijala. Boken Bröderna Lejonhjärta skapas genom berättarrösten, där Skorpan 

berättar varje mening. Han berättar ur sitt perspektiv och hur han upplever allt. Filmen börjar 

med att Skorpan ska berätta om sin bror och sedan är det illustrationerna som ”tar över” 

berättarrösten. Det är bilderna som visar handlingen, känslorna och beskriver miljön istället 

för att någon berättar det i ord. Nikolajeva menar att i jag-berättelser är det oftast 

huvudpersonen som berättar historien, men hon säger även att det inte alltid behöver vara så. I 

jag-berättelser får man oftast reda på vem som är huvudpersonen genom att personen 

upprepas vid flera tillfällen och får vara delaktig i flera episoder. Ur dessa aspekter så tyder 

det på att det är Skorpan som är huvudpersonen i både boken och i filmen. Det är Skorpans liv 

vi får följa, men där Jonatan är delaktig i alla händelser som sker kring Skorpan. Det är som 

Nikolajeva skriver att huvudpersonen oftast är delaktig i de flesta episoder eller flest sidor (s. 

94). Och speciellt i boken så får vi följa Skorpan genom varje mening då det är han som 

beskriver det han upplevt.  

3.8 Slutsats karaktärer  

Enligt Nikolajeva är det oftast berättaren i boken som är huvudpersonen. I boken blir det 

tydligt att det är Skorpan som är huvudpersonen, då det hela tiden står ”jag”, vilket indikerar 

att det är Skorpan som berättar. I filmen är det inte lika tydligt vem som är huvudpersonen, 

man kan tro att det är Jonatan som är det. Då filmen inleder med att filma Jonatan när han 

självsäkert går genom staden och hälsar på alla. Däremot är det fortfarande Skorpan som 

inleder filmen med en berättarröst, som gör att man uppfattar Skorpan som huvudperson.  

Både i boken och i filmen är det Skorpan som utvecklas mest. Skorpan utvecklas genom att 

han övervinner sin rädsla när det gäller att ta olika beslut. Där Skorpan går från att vart väldigt 

rädd och ängslig till att bli stark och modig. Utvecklingen av Skorpan är tydligast i boken, för 

att då får man allt berättat av Skorpan. Man kan säga att Skorpan är en dynamisk karaktär, 

som innebär att karaktären utvecklas och förändras genom handlingens gång. Medan Jonatan 

är den person han beskrivs att vara, hans karaktär ändras inte oavsett bok eller film. Jonatan är 

en hjälte, medan Skorpan utvecklas till en hjälte.  
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3.9 Miljö  

Filmen och boken utspelar sig i ett historiskt perspektiv. Staden i början av filmen liknar en 

äldre stad ur dagens perspektiv och Körsbärsdalen förs vi tillbaka till tiden som påminner om 

medeltiden. Där husen är gjorda av halmtak och stenväggar och karaktärerna är klädda som på 

medeltiden. Illustrationerna i boken är svartvita och förstärker beskrivningen av miljön och 

händelserna i boken. Av bilderna får man även en uppfattning om vilken tidsepok historian 

utspelar sig på, där kvarteret Fackelrosen utspelar sig i början av 1900-talet och Nangijala 

mellan 400- 1400-talet. 

När Skorpan kommer till Nangijala så är det starka färger med en otroligt vacker natur som 

liknar ett sagoland (00.10.28). I boken får vi teckningar i svartvitt för att få en bild över hur 

det ser ut i Nangijala och bron där Jonatan sitter och väntar på Skorpan (s. 24-25). När 

Skorpan kommer till Körsbärsdalen så beskriver han dalen som väldigt vit, den är vit och grön 

av alla körbärsblommor och grön av allt gräs som finns. Ån liknar ett silverband som gick 

igenom alla vackra blommor och runt omkring dalen finns höga berg där det strömmar bäckar 

och vattenfall (s. 28).  

Huset i filmen där Jonatan och Skorpan bor är gjort av halmtak och stenväggar med blåa 

dörrar och runtomkring växter det grönt gräs. Boken beskriver huset som ett gammalt vitt hus 

med gröna knutar och en grön dörr, runtomkring växte det gröna gräset med bland annat 

gullvivor, mandelblom och tusensköna (s. 29). Efter beskrivningarna av huset visas en bild på 

huset där bröderna ska bo, vilket gör att man som läsare lättare kan skapa sig en bild av det 

författaren beskrivit.    

När Skorpan och Jonatan kommer till värdshuset i Nangijala så kliver de in i ett hus där 

väggarna är målade med historiska motiv. Det man kan se på målningarna är jägare med spjut 

som jagar vildsvin och det tyder på att Nangijala utspelas på medeltiden (00.16.49). 

Målningarna liknar de Albertus Pictor målade runt 1400-talet, där han till största del målade 

livfulla och händelserika bilder och då oftast i kyrkor. Musiken i värdshuset bygger upp 

krogmiljön på ett sätt som inte boken kan göra med hjälp av att använda ”levande” musik. I 

boken finns en svartvit bild på när bröderna och de andra människorna befinner sig inne i 

världshuset. Däremot finns det inget beskrivet eller tecknat om de vackra målningarna som 

filmen visar.  

Boken använder kapitel för att byta händelser medan filmen använder sig av klippning. I 

boken är det lättare att stanna till och reflektera kring det som har hänt, medan filmen bara 
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rullar på och det kan bli svårare att hinna reflektera kring händelserna. Klippningarna ska 

enligt Jernudd göra att det antingen blir spännande eller så blir det en avslappnad effekt. För 

att klippningarna exempelvis ska bli spännande så har ljudet en avgörande roll. Ljudet 

används för att förstärka klippningarna, istället för att det bara ska bli tyst. Ljudet används 

också för att förstärka miljön, där exempelvis miljön får en viss ljudeffekt. Man använder 

effekterna för att åskådarna ska förknippa ljudet med olika spänningar och skulle ljudet 

förändras så vet man att något kommer att ändras (2011, s. 302).  

Klippningarna används för att byta scen eller byta miljö, genom att tona upp eller tona ner 

bilder för att visa att nu händer något nytt. Bröderna Lejonhjärta innehåller vid flera tillfällen 

upptoning och nedtoning och ett exempel på det är när Skorpan dör första gången och ligger 

på kökssoffan. Då ser man hur ljuset blir mörkt, sedan blir det en blandning mellan ljust och 

mörkt för att sen tona upp till glada färger och då har Skorpan hamnat på ett nytt ställe 

(00.09.30). Filmen använder upptoning och nedtoning för att byta miljö eller händelse.  

I boken finns självklart inget ljud men istället används Skorpans berättande, i filmen används 

ljud från början till slut. Ljudet är något som man oftast glömmer bort i en filmanalys menar 

Jernudd (2011, s. 302). Ljudet gör att det både kan bli spännande och motsatt effekt, t.ex. 

lugnande.  I detta fall blir filmen spännande vid vissa scener som exempelvis när Jonatan och 

Skorpan räddar Orvar som är en av männen från Körsbärsdalen men som har blivit till 

fångatagen av Tengil. Skorpan och Jonatan har tagit sig in i Katlaberget och letar efter Orvar 

och helt plötsligt så dyker en av Tengils män upp och ska se till Orvar som sitter fången i en 

bur. Bröderna har turen på sin sida och blir aldrig upptäckta, men det är nära ögat (01.07.04). 

Bakgrundsljudet som finns i omgivningen beskriver en kall och mörk grotta, där man hör 

vinden susar och vattnet som droppar från stenväggarna. Det finns även en melodi som spelas 

i bakgrunden som uttrycker en lugn och harmoniskt känsla, vilket gör att man som åskådare 

inte känner sig orolig utan vet att det kommer att gå bra för bröderna. Något som 

uppmärksammas under denna situation är att precis i ögonblicket när en av Tengils män 

öppnar porten och kliver in i grottan så blir allt helt tyst, till och med den harmoniska melodin 

tystnar. Denna situation för oss åskådare gör att man blir fundersam på vad som komma skall 

och det blir nästan så att man håller andan för att sedan pusta ut när händelsen är över. I boken 

finns det en bild kring denna scen, där Skorpan och Jonatan står med en ljuslykta i handen, 

troligtvis för att lysa upp den mörka grottan. Runtom bröderna är det höga berg som är målade 

väldigt svarta. Detta för att symbolisera att grottan verkligen är mörk och kall (s. 194).  
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3.9.1 Slutsats miljö  

I det stora hela så är det ingen större skillnad på miljön i boken jämfört med filmen, de 

innehåller nästintill liknande miljöer. Men det filmen måste vara tydligare med är att vara 

konkret med illustrationerna, för att handlingarna ska bli så tydliga som möjligt. I boken finns 

det redan beskrivningar och bilderna där förstärker bara texten. Illustrationerna i filmen 

använder både svartvitt och färg medan boken bara använder svartvitt. Vilket gör att i filmen 

blir det mer tydligt att det skiljer sig mellan kvarteret Fackelrosen och Nangijala, än vad det 

gör i boken. Detta kan vi återkoppla till frågan om Nangijala är fantasi eller inte och med 

hjälp av illustrationerna i filmen så visar de tydligt att Nangijala är en fantasivärld.   

Ett problem som uppstår i filmens illustrationer är skapandet av Katla. När filmen visar Katla 

så ser det ut som att regissören klippt in Katla och glömt att tänka på storlek och 

kameravinkel. Det gör att Katla ser overklig ut och inte alls lika otäck som boken beskriver 

Katla. Bilderna av Katla i boken visar betydligt mycket bättre av vilken elak och otäck drake 

hon är.  

Med hjälp av ljud så förstärks miljön och det gör att det blir lättare att knyta an miljön med 

andra händelser. Som läsare får man i en bok beskrivningar kring olika saker, ett exempel är 

en beskrivning av Törnrosdalen. Där skapar du med hjälp av beskrivningarna en egen bild och 

den bilden är svår att överföra till film. Ahnland skriver att filmen troligtvis inte har samma 

upplevelser som du har från boken och det kan göra att man blir förvirrad och missnöjd när 

man ser filmen (2011, s. 7). Därför kan det vara lämpligt att se filmen först och därefter läsa 

boken, för att inte ha med sig förutfattade meningar.  
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4. Slutsatser 

Här vill jag belysa det jag har kommit fram till efter att ha analyserat och jämfört boken och 

filmen Bröderna Lejonhjärta.  

 

I boken finns det scener som inte är med i filmen, scener som innehåller beskrivning kring 

brödernas mamma och även en scen gällande lindormen Karm. I filmen ser man tydligt att det 

är Jonatan som dräper Katla, men i boken är det egentligen Karm som gör det. Det har 

diskuterats mycket kring Bröderna Lejonhjärtas slut och hur man uppfattar det. Schiöler och 

Törnqvist anser att man kan se boken och filmen ur två olika perspektiv, ur ett barnperspektiv 

eller ur ett vuxenperspektiv (2010, s. 196-197; 1975, s. 20). Lindgrens egna ord ur Törnqvists 

bok: ”Det beror helt på hur du uppfattar Nangijala, om det är Skorpans sorgearbete eller om 

det är verklighet?”. Där Törnqvist menar att det var tydligt att Lindgren ville skriva boken ur 

olika perspektiv bara för att du själv ska få avgöra vilken synvinkel du vill se boken ur (1975, 

s. 20). Slutet i filmen jämfört med boken ser nästintill likadant ut, det som skiljer de åt är att 

filmen har en gravsten i slutet där det står ”Här vilar Bröderna Jonatan och Karl Lejon till 

uppståndelsens morgon” (01.39.50). Därför är det lättare att se filmen ur ett vuxenperspektiv 

och att det äventyr vi fått följa är en sorgbearbetning av Skorpan. I boken tycker jag däremot 

att det är lättare att följa ett barnperspektiv, där du får egna bilder och tankar kring alla 

beskrivningar och du lever dig in i alla händelserna på ett annat sätt. En annan aspekt som kan 

styrka vilket perspektiv man ser eller läser Bröderna Lejonhjärta ur är illustrationerna. Som 

jag tidigare beskrivit så är bilderna i boken bara i svartvitt medan i filmen är bilderna i början 

sepia-tonad och övergår sen till färg och i slutet är färgerna svartvitta. Det går nästan att säga 

att boken visar en tydligare bild ur ett barnperspektiv, där allting föreställs som verklighet. 

Medan i filmen så är det lättare att koppla till ett vuxenperspektiv, för att med hjälp av 

illustrationerna så skiljer man på början, mitt och slut. Där början och slutet hänger samman 

och symboliserar verklighet och det som händer i händelseförloppet ska föreställa fantasi.  

 

När det gäller synen på vem som är huvudkaraktär, om det är Skorpan eller om det är Jonatan, 

eller om det kan vara båda två? Så anser jag att det är Skorpan som är huvudkaraktären i både 

boken och i filmen. För att det är hans ord, beskrivningar, hans äventyr eller så är det hans 

sorgbearbetning av Jonatans bortgång som vi får följa. Något som är ännu viktigare att 

poängterar är den utveckling som Skorpan gör. Från att vara en väldigt rädd och försiktig 

pojke till att ta egna tuffa beslut. Trots att Skorpan är rädd så övervinner han sin rädsla och 

ändrar sin karaktär till att bli väldigt modig. Och det tydliggörs mest i boken då hans 
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utveckling beskrivs istället för att man själv får tolka hans utveckling i bild. Vilket gör att 

romanen är lättare att följa än vad filmen är. Då filmen inte håller samma struktur, utan filmen 

”hoppar över” scener som kanske skulle göra filmen mer tydlig. Och det gör att det blir 

svårare att se ett sammanhang mellan de olika händelserna när vissa scener väljs bort medan 

boken håller samma struktur med tydliga beskrivningar.  
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5. Diskussion  

Att använda Bröderna Lejonhjärta i undervisningen tror jag absolut kan fungera. Enligt Lgr 

11 ska eleverna få ta del av både kända författare och illustratörer, även använda sig av 

skönlitteratur (s. 223). Astrid Lindgren är en av våra mest kända barnboksförfattare och Ilon 

Wikland är en känd illustratör. Att använda sig av Bröderna Lejonhjärta i bokform kan bidra 

med att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt språk. I Lgr 11 står det även att eleverna 

ska få ta del av texter som kombineras med ord som exempelvis film (2011, s. 224). Genom 

att Bröderna Lejonhjärta också finns som film kan man i sin undervisning kombinera boken 

med filmen för att ge eleverna mer förståelse kring äventyret. Det vi stöter på som ett problem 

kring användning av filmen är att den har en åldersgräns från elva år. Vilket innebär att mina 

elever som jag kommer att undervisa för inte kommer att kunna ta del av filmen, den lämpar 

sig mer för äldre årskurser. Däremot kan jag fortfarande använda mig av boken då den inte 

har någon åldersgräns. Filmen Bröderna Lejonhjärta innehåller som sagt åldersgräns och 

troligtvis finns där för en anledning. Filmen innehåller scener som visar striden mot Tengil 

och scenen när både Jonatan och Skorpan dör. Vilket kanske är ”för starka” scener för barn 

som är under elva år. Boken innehåller också dessa scener, men som jag upplever inte 

beskriver samma otäckheter som filmen visar. Troligtvis beror det på att boken beskriver 

medan filmen visar, vilket Holmberg & Ohlsson poängterar (1999, s. 50). Det är viktigt att 

välja bok efter elevernas ålder och läsförmåga för att inte göra det svårt för dem. 

Vid användning av Bröderna Lejonhjärta i sin undervisning kan det vara passande att läsa 

högläsning av boken inför hela klassen, för att senare diskutera kring olika punkter. Enligt Lgr 

11 ska eleverna också få kunskaper om hur en berättelse är uppbyggd, där man använder en 

början, ett händelseförlopp och ett slut. Där kan man använda Skorpans utveckling som en 

utgångspunkt, där eleverna får diskutera och fundera kring den utveckling som Skorpan gör. 

Att han går från att vara en liten ”lort” till att bli väldigt modig och stark. Enligt värdegrunden 

i Lgr 11 ska man ta ansvar, stötta och hjälpa varandra, samtidigt bli accepterad för den du är. 

Den sistnämnda punkten att ”du ska bli accepterad för den du är”, blir väldigt intressant 

angående Skorpan. Han som från början är en rädd liten ”lort”, men som vill vara modig och 

stark som Jonatan. Det man kan diskutera med sina elever här, är varför Skorpan inte kan vara 

den person han är och varför han måste bli modig och stark. Troligtvis vill Skorpan bli modig 

och stark för att han ska visa de andra att han klarar av äventyret i Nangijala. En annan aspekt 

eleverna kan diskutera kring är hur man uppfattar huvudpersonerna och deras handlingar i en 

berättelse. T.ex. Jonatan som inte vill strida mot Tengils armé, men på slutet ändå dödar 



31 
 

Tengil med Katlas eld. Han gör något mot sina principer för att få stopp på allt det onda och 

befria Törnrosdalen. 

Frågor kring slutet kan även diskuteras, genom att fråga eleverna hur de uppfattar slutet och 

vilken innebörd slutet har. Slutet i Bröderna Lejonhjärta är väldigt omdebatterat då frågan är 

om det lämpar sig att ta upp döden och självmord när det är barn som ska läsa boken. Brink 

menar att eleverna oftast inte uppfattar slutet som ett självmord, utan de flesta elever ställer 

sig frågan varför inte alla får komma till Nangilima. Vissa elever tycker att det är ett fint slut 

där bröderna får vara tillsammans men även väldigt sorgligt (2005, s. 174-175). Ramstrand 

påpekar att det är bättre att bortse döden och självmorden och istället fokusera på 

kamratskapen och sammanhållningen som bröderna har (2005, s. 45). Beroende på vilket 

perspektiv man ser Bröderna Lejonhjärta ur kan man tolka slutet olika. Antigen dör skorpan i 

slutet och vandrar vidare till Nangilima tillsammans med Jonatan. Eller så är allt äventyr i 

Nangijala en sorgbearbetning och när Skorpan ser ljuset i slutet så dör han på riktigt. Frågan 

är om berättelsen är lämplig för barn eller inte. Egentligen borde man inte vara rädd för att 

tala om döden, då det är något som alla kommer att få ta del av. Det kan däremot vara 

lämpligare att prata om döden när eleverna har fått en förståelse kring döden, mestadels för att 

inte göra eleverna ledsna och förvirrade. Kanske att man väljer att prata om döden i en årskurs 

tre.  

Skulle jag använda mig av filmen så hade jag valt att kombinera den med boken. Mestadels 

för att eleverna ska få se hur miljön förstärks med ljud och att det kanske inte är samma miljö 

som eleverna uppfattat i boken. Filmen kan både förstärka och försämra elevernas egna 

tankar, vilket är på gott och ont. Vissa elever kan ha svårt att föreställa sig en bild av hur saker 

och ting ser ut, men med hjälp av film kan de förstärka sin förmåga att kunna kombinera bild 

och text. Men det kan även vara tvärtemot att eleverna har föreställt sig något och sen är det 

inte alls så i filmen, som kan göra att man blir besviken eller förvirrad. Det går även att föra 

en diskussion kring filmen på liknade sätt som med boken, där man kan diskutera kring 

karaktärerna, miljön eller slutet. Man tar upp frågor som känns relevanta för den grupp elever 

man undervisar för. Eriksson anser att det är bra för eleverna att få diskutera kring filmer, då 

film ska vara en del av elevernas arbetsuppgifter (2003, s. 2).  

Analysen kring Bröderna Lejonhjärta har gett mig insikt i hur en text blir till film och hur 

mycket jobb det ligger bakom en sådan överföring. Det finns så många olika faktorer som ska 

ta hänsyns till, exempelvis klippning, ljud osv. Jag kommer att ta med mig denna erfarenhet 
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till min undervisning och kanske låta mina elever få testa på att jämför olika litterära verk 

med film.  
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